MÁSODIK KÖNYV

A szabadtéri
céllövő íjászat szabályai

Fordította: Hegedűs András
Ez a kiadás tartalmazza a 2009. augusztus 30-án a Kongresszus által jóváhagyott összes
szabályt és szabályrendeletet, valamint a 2010. árpilis 1-jétől érvényes
szabályrendeleteket. Ez után az időpont után születhettek még szabályrendeletek és
értelmezések, valamint kiegészítések a szabályrendeletekhez, melyek érinthetik a
szabálykönyvnek ezt a kiadását.
Kérjük, hogy keressék fel a FITA honlapját
(www.archery.org), ahol fel van sorolva az összes új szabályrendelet és szabályrendelet
módosítás valamint értelmezés, mely érvényben lehet.
Ez a változat felülírja az összes előző verziót.

7. FEJEZET

SZABADTÉRI CÉLLÖVŐ ÍJÁSZ FORDULÓK
(A FITA bajnokságok megrendezésére vonatkozó részletek a FITA Rendezői kézikönyvben
találhatók.)

7.1

A PÁLYA FELÉPÍTÉSE

7.1.1

A pálya a következő feltételeknek kell megfeleljen:
7.1.1.1

7.1.1.2
7.1.1.3
7.1.1.4
7.1.1.5
7.1.1.6

7.1.1.7

7.1.1.8
7.1.1.9

a pályát ki kell négyszögelni és minden távolságot a földön, vertikálisan minden táblánál a sárga alatti ponttól a lővonalig kell kimérni.
Az tűréshatár 90/70/60 méter esetén ± 30cm, míg 50/40/30 méter
esetén ± 15cm lehet.
A várakozóvonal legalább 5 méterrel van a lővonal mögött.
Minden vesszőfogó 10-15 fokos szöget zár be a függőlegessel úgy, hogy
minden vesszőfogót azonos szögben kell felállítani.
A céltáblák közepének magassága minden időben azonosnak kell, hogy
látszódjék az egymás mellett felállított vesszőfogókon.
Egy korosztály vagy kategória minden versenyzője ugyanazon területre
van beosztva.
Amikor csak lehetséges, egy vesszőfogóra háromnál több versenyző ne
legyen beosztva. Amennyiben a versenypálya ezt nem teszi lehetővé,
úgy négy versenyző a maximálisan megengedett vesszőfogónként.
A lővonalon minden vesszőfogó helyét meg kell jelölni, közvetlenül a
hozzá tartozó táblával szemben. Az adott vesszőfogóhoz tartozó
táblaszám szintén megtalálható a lővonal előtt, attól minimum
1, maximum 2 méter távolságban. Amennyiben egy időben kettő vagy
több versenyző lő egyszerre ugyanarra a vesszőfogóra, úgy a
lőpozíciókat meg kell jelölni a lővonalon. Versenyzőnként minimum
80cm-nyi helyet kell biztosítani. Kerekesszékes versenyző esetén
további hely biztosítása lehet szükséges.
A lővonaltól vonalak futnak ki a vesszőfogókig. Ezen vonalak sávokat
alkotnak, amelyek 1-4 vesszőfogót fognak össze.
Egy 3 méteres vonal van kijelölve a lővonal előtt.

7.1.1.10

7.1.1.11

7.1.1.12

7.1.1.13
7.1.1.14

Ahol a szurkolók is beléphetnek, ott megfelelő elválasztókkal biztosítani
kell, hogy a versenypályára ne mehessenek be. Ezen elválasztók
legalább 20 méterre vannak a 90 méteres táv esetén a legszélső
vesszőfogóktól és, amennyiben kívánatos, a távolságot egyenletesen
csökkentve azok 10 méterre vannak a legszélső lőállásoktól. Ez egy kb.
13 méteres lezárt területet jelent a vesszőfogók vonalánál, amikor azok
30 méterre vannak felállítva. Az elválasztóknak legalább 10 méterrel
kell a várakozó vonal mögött lenniük. Az elválasztónak legalább 50
méterrel a 90 méteren levő vesszőfogók mögött kell lenniük. Ez a
biztonsági zóna 110 méterre nő, amint a vesszőfogók 30 méteren
kerülnek felállításra. Az 50 méteres biztonsági zóna 30 méteresre
csökkenthető, amennyiben van megfelelő védőfelszerelés, pl.
vesszőfogó háló, domboldal vagy hasonló eszköz van felállítva (nem
lehet sövény vagy átlátható kerítés). Az eszköznek elég magasnak kell
lennie ahhoz, hogy felfogja a 90 méteren közvetlenül a vesszőfogó
fölött elrepülő vesszőket. Figyelembe kell venni bármilyen, az emberek
mozgásából adódó (pl. a vesszőfogók mögött), a versenyzőket
megzavarható körülményt.
Az olimpiai és a csigás meccs fordulók során a férfiak és a nők
ugyanazon vesszőfogókra lőnek, de a nap más szakában. A selejtező
fordulókban a vesszőfogókat párosával kell felállítani. A döntő
fordulóban felállítató két (2) pár vesszőfogó, egy pár az elválasztó sáv
mindkét oldalán.
Az olimpiai és a csigás meccs fordulók alatt gyakorlópálya biztosított a
versenypálya mellett, ahol a még versenyben levő íjászok
gyakorolhatnak a selejtező és a döntő fordulók alatt.
A csapat olimpiai fordulók alatt egy jól látható vonal van egy (1)
méterre a lővonal mögött. Ez a vonal legalább 3 cm széles.
A csapat olimpiai fordulók alatt egy négyszög kerül kijelölésre a
versenyzőknek az 1 méteres vonal mögött, amely elegendő helyet
biztosít a három versenyző és felszereléseik számára, valamint egy
edzői terület a versenyzői terület mögött. Ha van elegendő
rendelkezésre álló hely, a két csapat között a bíró számára is
kijelölendő egy kis terület.

7.2

A PÁLYA FELSZERELÉSE

7.2.1

Lőlapok
Ötféle lőlap van FITA pályaversenyre:
 a 122 cm-es lőlap, 122 cm átmérőjű;
 a 80 cm-es lőlap, 80 cm átmérőjű;
 a 6 zónás 80 cm-es szűkített (5-10-ig terjedő találati zónákkal, több lőlap
feltételére egy időben);
 az 5 zónás 80 cm-es szűkített (6-10-ig terjedő találati zónákkal, több lőlap
feltételére egy időben);
 talált-nem talált lőlap.

Csak azon pálya lőlapok használhatók FITA versenyeken, amelyeket valamely, a FITA
által regisztrált gyártó készített.
7.2.1.1

Leírás
A 122cm-es és a 80cm-es lőlapok öt különböző színű koncentrikus
körre vannak felosztva, mégpedig belülről kifelé haladva a következőképpen: arany (sárga), piros, világoskék, fekete és fehér. (A világoskék
és a fekete, valamint a fekete és a fehér között nincs elválasztó vonal.)
Minden színt egy vékony vonal két egyenlő szélességű részre oszt, így a
tízes találati zóna szélessége a lőlap közepétől számítva

 6,1cm a 122cm-es, míg
 4cm a 80cm-es lőlap esetében.

7.2.1.2

Az elválasztó vonalak minden esetben teljes egészében a magasabb
találati zóna részét képezik. A legkülsőbb vonal a fehérben teljes
egészében a találati zóna része. A vékony elválasztó vonalak, valamint
a legkülső vonal vastagsága nem haladhatja meg a 2mm-t sem a 122-,
sem a 80cm-es lőlapon. A céltábla közepét „póknak” hívjuk és egy kis
„x”jelöli. Az x vonalainak vastagsága az 1mm-t, míg hossza a 4mm-t
nem haladhatja meg. A belső tízes kör (amely X-ként kerül a
beírólapra) átmérője 6,1cm a 122cm-es és 4cm a 80cm-es lőlap esetén,
segít eldönteni a pontegyenlőséget a rangsor felállításakor.
 A 80cm-es, 6 találati zónát tartalmazó lőlap 50-, 40-, és 30m-en
használható. (A háromszög alakban felhelyezett szűkített lőlap
használata kötelező a pálya világbajnokságok 50m-es távján.)
Ugyanazokkal a méretekkel rendelkezik, mint a 80cm-es FITA
lőlap, de az 1-4-ig terjedő találati zóna hiányzik. Ebből
következően a legalacsonyabb találati zóna a világoskék 5-ös.
 A 80cm-es, 5 találati zónát tartalmazó lőlap 30m-en használható.
(A háromszög alakban felhelyezett szűkített lőlap használata
kötelező a pálya világbajnokságokon). Ugyanazokkal a méretekkel
rendelkezik, mint a 80cm-es FITA lőlap, de az 1-5-ig terjedő
találati zóna hiányzik. Ebből következően a legalacsonyabb
találati zóna a világoskék 6-os.
Találati értékek és a színspecifikációk
Találati érték
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Szín
sárga
sárga
piros
piros
világoskék
világoskék
fekete
fekete
fehér
fehér

Lőlap rajzát ld. 1. melléklet

7.2.1.3

Mérési tűréshatárok

Pantone skála
107U
107U
032U
032U
306U
306U
fekete
fekete
-

A lőlap találati zónáinak ellenőrzésekor minden, a 10-est körülölelő
zónát külön-külön kell ellenőrizni. A tűréshatár maximum ± 1mm a 10-,
9- és 8-as, míg ± 2mm a többi zóna esetében.

Találati
érték

Céltábla átmérője
(cm)

belső 10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

122
6,1
12,2
24,4
36,6
48,8
61
73,2
85,4
97,6
109,8
122

80
4
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80

Tűréshatár ±
mm
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

Lőlap rajzát ld. Második könyv, 1. melléklet

7.2.1.4

7.2.2

Talált-nem talált lőlap:
A lőlap 40cm oldalszélességű négyzet. A lőlap tartalmaz egy 10cm
átmérőjű, sárga színű (107U) találati zónát, egy 30cm átmérőjű, piros
színű (032U) „nem talált” zónát, valamint egy világoskék színű (306U)
hátteret 40 x 40 cm méretben. A tűréshatár maximum ± 1mm a találati
zónák esetében. A „talált” zóna értéke 1, minden más találat M-ként
kerül beírásra. Egy fekete vonal található a két színt elválasztandó,
amely fekete vonal teljes egészében a „talált” zónán belül van.

A céltábla mérete és felhelyezése a különbzöző távolságokon.
A 90-, 70-, 60-, (valamint a kadet lányoknál és a szenior nőknél 50) méteres távon 122
cm átmérőjű céltáblára lőnek. Az 50-, 40- és 30 méteres távon 80 cm átmérőjű céltáblára
lőnek (kivétel a standard íj forduló).
7.2.2.1
7.2.2.2

7.2.2.3

A sárga közepe 130 cm magasságban van a földtől. Az ettől való
eltérés ± 5cm lehet.
Abban az esetben, ha három vagy négy szűkített lőlap (5- vagy 6 zónás)
van 50-, 40-, vagy 30m-en felhelyezve, úgy a felső lőlap(ok) közepe
maximum 172cm-re, míg az alsók közepe minimum 90cm-re van a
földtől. Az azonos magasságban lévő 2 lőlap találati zónái között
minimum 10cm-es távolság van.
Abban az esetben, ha három 5 zónás szűkített lőlap van felhelyezve egy
vonalban 30m-en, úgy a lőlapok közepe 130cm-re (+/- 5cm) van a
földtől. A lőlapok találati zónái között minimum 2cm-es távolság van.

7.2.2.4

A talált-nem talált lőlapok felhelyezése:
A talált-nem talált lőlapot a következőképp kell felhelyezni:
 a selejtező fordulókban (nincs váltott lövés) egy lőlap van a
vesszőfogó bal (három vesszőt lő rá a bal oldali íjász), egy pedig
annak jobb oldán (három vesszőt lő rá a jobb oldali íjász), egy
magasságban.
 A döntő fordulókban (váltott lövés) 3 talált-nem talált lőlap van
vízszintesen egy vonalban felhelyezve, egy középen, egy a bal-, egy
pedig a jobb oldalán. A lőlapok szélei összeérnek.
 A csapat és a vegyes csapat selejtezőkben 1 talált-nem talált lőlap
van felhelyezve íjászonként ( ld. Második könyv, 1. melléklet).


7.2.2.5

7.2.3

A lőlapok anyaga
A lőlapok készülhetnek papírból, vagy bármilyen más, megfelelő
anyagból. Az ugyanazon versenyen, ugyanazon kategória számára
feltett lőlapoknak mind színükben, mind anyagukban egyezniük kell.

Vesszőfogók
A vesszőfogók eleje függetlenül attól, hogy kerek vagy négyszögletes, bármely irányban
legalább 124cm-es. Ez biztosítja, hogy bármely vessző, amely épp a találati zónán kívül
csapódik be, még a vesszőfogóban maradjon.
7.2.3.1

7.2.3.2

7.2.4

A csapt és a vegyes csapat döntőkben minden csapat számára 4
talált-nem talált lőlap kerül felhelyezésre, két sorban egymás alatt,
lövésenként egy lőlap (ld. Második könyv, 1. melléklet).

A vesszőfogókat megfelelően rögzíteni kell az állványokhoz, amelyek
viszont a földhöz vannak rögzítve, ezzel akadályozva meg azok
ledőlését, felborulását. A vesszőfogó bármely részét, amely
megkárosíthatja a vesszőket, le kell takarni. Az odafigyelés akkor
különösen fontos, amikor több lőlap van a vesszőfogón, hogy az esetleg
becsúszó vesszőket se sértse meg sem a vesszőfogó, sem az állvány.
Ld. 2. melléklet, céltáblák rajza
Minden vesszőfogónak van céltábla száma. Ezek a számok 30cm
magasak és a fekete színű számok sárga alapon váltakoznak a sárga
színű számokkal fekete alapon (pl. fekete 1-es sárga alapon, sárga 2-es
fekete alapon, stb.) A céltábla számok minden eseteben vagy a
vesszőfogó fölött, vagy az alatt, a lőlap középvonalában vannak
rögzítve, azaz nem takarják a lőlapot.

Időmérő berendezés
Hang- és fényjelzés.
Az indítóbíró (ld. 7.7.1-es pont) felügyeli:
 minden időlimit kezdetét és végét síppal, vagy más hangjelzéssel.
 minden időlimitet digitális órával, jelzőfénnyel, zászlóval, táblával és/vagy
bármilyen más egyszerű vizuális eszközzel, a hangjelzést kiegészítendő, a
fentieknek megfelelően.
7.2.4.1

Bármilyen kicsi, a hang- és a fényjelzés közötti eltérés esetén a
hangjelzés az irányadó.

7.2.4.2

A következő felszerlés használható:

-

Lámpa
A lámpa piros, sárga és zöld színű fényekből áll, ahol a piros
van legfelül. A különböző színű lámpákat szinkronizálni kell
és egy időben nem éghet két szín. FITA bajnokságokon a
lámpákat össze kell kötni a hangjelző berendezéssel úgy, hogy
a hangjelző első hangjával együtt vált a lámpa pirosra,
valamint éri el a nullát a digitális visszaszámláló óra.

Digitális óra
Amennyiben az idő mérése digitális órával történik, úgy a
számoknak minimum 20cm magasnak kell lenniük és 100
méteres távolságból is jól olvashatóknak kell lenniük. Szükség
esetén bármikor megállíthatónak és újraindíthatónak kell
lennie. Az óra visszaszámolásos elven kell működjön. Minden
más követelményt tekintve, pl. elhelyezés, számok, stb.,
ugyanazok érvényesek, mint a lámpára.
Digitális óra használata esetén lámpa használata nem
kötelező.
Ha a két rendszer együtt működik, úgy működésüket össze kell
hangolni. Bármilyen eltérés esetén a digális óra a mérvadó.

A fényjelzőket a pálya mindkét oldalán el kell helyezni, és
amennyiben szükséges, akkor a nők és a férfiak vesszőfogói közötti
elválasztó sávban is, hogy mind a jobb-, illetve balkezes íjászok jól
láthassák. A pálya mindkét oldalán, valamint az elválasztó sávban
is olyan közel kell a lőálláshozt felállítani a lámpákat, hogy azokat
minden versenyző jól láthassa a lőállásból, de attól maximum 30
méteres távolságra.

Kiesős fordulóbeli kijelzés
Váltott lövés esetén külön zöld/piros lámpa, visszaszámláló
óra vagy más vizuális jelzés mutatja mindegyik versenyzőnek,
hogy ki következik a lövésben.

Tartalék felszerelés probléma esetére
Amikor az idő mérése elektronikus eszközzel történik, színes
tábláknak, zászlóknak és egyéb jelzőeszközöknek kell kéznél
lenniük bármilyen elektronikai probléma esetére. Lámpáknak
és/vagy digitális órának, valamint tartalék felszerelésnek
kötelező lennie FITA bajnokságokon (Első könyv, 3.1 pont).
Amennyiben az idő jelzése manuálisan, táblákkal történik,
úgy azok mérete minimum 80 x 120cm-es. Biztosan kell
rögzíteni elkerülendő, hogy a szél lefújja, valamint könnyen
forgatható kell legyen, hogy gyorsan bármely oldala
megmutatható legyen. Minden tábla egyik oldala 20-25cm
széles sárga-fekete csíkozású. Ezek a csíkok 45°-os szöget
zárnak be a vízszintessel. A táblák másik oldala teljesen
ságra.

7.2.5

Kiegészítő felszerelések
Az alábbi szabályrendeletekben leírt felszerelések kötelezőek a különböző nemzetközi
bajnokságokon és játékokon és ajánlottak más jelentős versenyek esetében is.
7.2.5.1
7.2.5.2

7.2.5.3

7.2.5.4

7.2.5.5

7.2.5.6

7.2.5.7

7.2.5.8

7.2.5.9

7.2.5.10
7.2.5.11
7.2.5.12

7.2.5.13
7.2.5.14

A rajtszámot minden versenyzőnek kötelezően viselnie kell..
A lövési sorrendet mutató eszköz, amennyiben a versenyzők nem mind
egy időben lőnek. A betűknek minden versenyző által jól láthatónak kell
lenniük a lőállásukból.
Egy nagy eredménykijelző, amely sorozatonként legalább minden
kategória első öt versenyző összesített eredményét mutatja, valmint a
még továbbjutást jelentő pontszámot.
Az olimpiai vagy a csigás meccs fordulókban névtábla mutatja a
versenyző rajtszámát vagy nevét az egyéni versenyben, vagy a hivatalos
hárombetűs (3) országkódot csapatverseny esetén az eredményjelző
eszköz mellett, minden vesszőfogónál. A számok vagy betűk legalább
25cm magasak.
A selejtező fordulókban egy kézzel kiforgatható, 3 számjegyből álló
eredményjelzőt kell elhelyezni minden vesszőfogó alá. A számok
legalább 25 cm magasak.
A döntő fordulókban egyetlen, távirányítású eredménykijelző jut
minden vesszőfogóra, egy versenyzőként (vagy csapatonként), rajta
hellyel három (3) vessző eredményének, valamint egy háromjegyű
számnak az összesített- vagy szetteredmény kijelzésére. A versenyző
nevét és országát, vagy csapatverseny esetén az ország nevét szintén fel
kell tüntetni a kijelzőn.
Búvóhelyeket kell elhelyezni a döntő fordulókra, közel a
vesszőfogókhoz. Ezeket a bírók, eredménybeírók és a versenyzők
megbízottjai fogják használni.
Minden vesszőfogó felett, annak középvonalában valamilyen könnyű
anyagból készült, jól látható színű (pl. sárga) széljelző zászlót kell
elhelyezni a szél jelzésére. A zászlónak 40cm-rel kell a vesszőfogó vagy
a tábla száma felett lennie attól függően, hogy melyik van magasabban.
A zászló valamely oldala nem több 30cm-nél és nem kisebb 25cm-nél.
Szélzsákokat kell elhelyezni a pálya mindkét szélén, valamint középen,
ha a pálya ketté van osztva. A szélzsákokat a föld felett 2,5-3,5m-es
magasságban kell elhelyezni.
Emelvény ülőhellyel az indítóbíró számára.
Hangosbeszélő felszerelés és vezeték nélküli rádiókészülékek.
A lőpályákon, amelyek nem a döntők területei, megfelelő számú széket,
napernyőt kell a várakozó vonal mögött elhelyezni minden versenyző,
csapatkapitány, edző és egyéb hivatalos személy számára.
A bírók székeit, felszerelve napernyővel, a várakozó vonalon kell
elhelyezni a megfelelő módon a rangsoroló és a selejtező fordulókra.
Az Olimpiai Játékokra és a világbajnokságra a döntők helyszínei
esetére ld. az Első könyv, 3. fejezet, 3.23 pont.
Automata eredményjelző a döntő fordulókban használható.
Kis átmérőjű televíziós kamera elhelyezhető a céltábla közepében.

7.3

A VERSENYZŐK FELSZERELÉSE
Ez a szakasz tartalmazza a versenyzők által a FITA versenyeken engedélyezett
felszerelések, eszközök leírását. A versenyző felelőssége, hogy a szabályoknak
megfelelő felszerelést használjon. Kétség esetén a versenyző bemutatja a felszerelését a
bíró(k)nak, mielőtt a versenyen használná azt.
Amennyiben egy versenyző a FITA szabályaival ellentétes felszerelést használ,
eredménye megsemmisíthető.
Az alábbiakban az összes kategóriára vonatkozó szabályok kerülnek ismertetésre, majd
ezeket követik a csak az egyes kategóriákra vonatkozó speciális szabályok.
Ld. még Első könyv, 8. melléklet: Mozgássérült versenyzők.

7.3.1
7.3.1.1

Reflexes kategóriában a következők engedélyezettek:
Tetszőleges típusú íj, amennyiben a céllövő íjászatban használt íj fogalmának és az itt
leírt követelményeknek megfelel. Az íj egy markolattal ellátott középrészből (nem átlövő
típus) és két karból (reflex) áll, amelyek csúcsán az ideg megvezetésére egy-egy horony
(fül) van kialakítva. Az íj használatához a karok csúcsánál található bemélyedés között
egyetlen ideggel kerül felajzásra. Lövés közben az egyik kéz a markolaton nyugszik,
miközben a másik kihúzza, tartja az ideget, majd old.
7.3.1.1.1
7.3.1.1.2

7.3.1.2

Az ideg tetszőleges számú szálból állhat,
7.3.1.2.1

7.3.1.3

Többszínű középrész és márkajelzés a felső és az alsó kar belső
felületén megengedett.
A középrészen lehet hátsó merevítés feltételezve, hogy az nem
érintkezik folyamatosan a versenyző kezével vagy csuklójával.
amely különböző színű szálakból tevődhet össze, és a célnak
megfelelően kiválasztott anyagból készülhet, amelyen lehet
középbandázs a húzó ujjak számára, egy középgöb, amelybe még
tehető(k) bandázs(ok) a vesszővég beillesztésére és ennek a pontnak a
rögzítésére egy vagy két végrögzítő helyezhető fel, valamint az ideg
mindkét végén egy-egy hurok, mellyel az íj végére felfekszik amikor az
íj fel van ajzva. Ráadásként egy kiegészítő száj- vagy orrgöb
felhejezhető. A középbandázs nem kerülhet teljes kihúzáskor a
versenyző látóterébe. Az ideget nem szabad úgy kialakítani, hogy
peephole (lyuk), jelölés vagy bármilyen más módon a célzást
megkönnyítse.

A kifutó, amely lehet állítható,
7.3.1.3.1 bámilyen mozgatható nyomógombos, nyomópontos vagy nyomólapos
megoldású feltéve, hogy nem elektronikus vagy elektromos működésű
és nem nyújt semmilyen plusz segítséget a célzásban. A feltámasztási
pont nem kerülhet 4 cm-nél hátrébb (belül) a markolat legmélyebb
pontjától (pivot pont).

7.3.1.4

A húzáshosszjelző vagy kattintó lehet audio vagy vizuális feltéve, hogy nem elektromos
vagy elektronikus.

7.3.1.5

Irányzék használható a célzáshoz, de semmi esetre sem lehet egynél több ilyen eszköz az
íjra szerelve.
7.3.1.5.1

7.3.1.5.2

7.3.1.5.3

Nem használható optikai nagyító (lencsés vagy prizmás) vagy
bármilyen más nagyító eszköz, vízszintező, elektromos vagy
elektronikus eszköz és nem lehet többpontos irányzék sem.
Az irányzék teljes hossza (cső, gombostű, ill. más hasonló kinyúló
elem) nem haladhatja meg a 2 cm-es hosszúságot, a cél irányában
keresztülnézve rajta.
A célzás végett az íjra szerelt irányzék a szél okozta lövéseltérés
igazítását és magasságállítást is számításba vesz. A következő
feltételeknek kell megfelelnie:
 irányzékszár megengedett.
 Távolságjelölésekkel ellátott lemez vagy szalag felhelyezhető az
íjra emlékeztetőként, de semmiképpen nem nyújthat más segítséget.
 Az irányzékban száloptika elhelyezhető. A száloptika teljes hossza
meghaladhatja a 2 cm-t, amennyiben az egyik vége a versenyző
látóvonalán kívül esik teljes kihúzáskor, míg a versenyző
látóvonalába eső rész nem haladja meg a 2 cm-t az elhajlás előtt az
egyenes szakaszon. Csak egyetlen megvilágított célzópontot
képezhet teljes kihúzáskor. Az száloptika hossza az irányzékfej
hosszától függetlenül vizsgálandó.

7.3.1.6

Stabilizátorok és forgáskompenzátorok megengedettek az íjon.
7.3.1.6.1 Nem:
 segítenek az ideg megvezetésében;



7.3.1.7

Bármilyen típusú vessző használható, amely megfelel a céllövő íjászatban a “nyílvessző”
szó elfogadott elvének s jelentésének, és ami nem okoz szükségtelen károsodást a
céltáblában, vagy a vesszőfogóban.
7.3.1.7.1

7.3.1.8

érnek hozzá semmihez az íjon kívül;
képeznek veszélyforrást vagy akadályt a többi versenyzőnek a
lőállásban.

A nyílvessző hegyből, csőből, végből, tollazásból, és tetszés szerint
díszítésből áll. A nyílvesszőcső átmérője nem haladhatja meg a
9,3mm-t, a hegy átmérője maximum 9,4mm lehet. Minden versenyző
köteles valamennyi nyílvesszőjére a nevét, vagy a nevének kezdőbetűit
felírni, és a versenyző által kilőtt minden vessző mintázatának, a tollak
színezésének, valamint a végeknek és az esetleges díszítésnek
ugyanolyannak kell lennie.

Bőr ujjvédő, kesztyű, vagy szalag ill. ragtapasz az íj kihúzásához, tartásához és
oldásához engedélyezett feltéve, hogy semmilyen eszközt nem tartalmaz, amely segít a
versenyzőnek az ideg tartásában, kihúzásában és elengedésében.
7.3.1.8.1

Az ujjak között távtartó használható a vesszőnek az ujjakkal való
nyomásának megakadályozására. Engedélyezett az ujjvédőhöz (tab)
erősített álltámasztó vagy hasonló eszköz a horgonyzást segítendő. Az
íjtartó kézen közönséges kesztyű, ujjatlan kesztyű vagy hasonló
hordható, de nem erősíthető az íj markolatához.

7.3.1.9

Szemüveg, távcső és más vizuális segédeszköz használható a találatok ellenőrzésére
7.3.1.9.1 feltételezve, hogy nem képeznek semminemű akadályt a többi
versenyző számára a lőállásban.
7.3.1.9.2 Állványos látcső használatakor azt úgy kell beállítani, hogy az nem
érhet a versenyzők hónaljánál magasabbra.
7.3.1.9.3 Szemüveg, lövész-, valamint napszemüveg használható. Ezek egyike
sem tartalmazhat mikrolencsét, vagy hasonló eszközt és nem lehet
rajtuk semmilyen, a célzást segítő jelölés.
7.3.1.9.4 A nem célzó szem szemüveglencséje teljesen eltakarható, leragasztható
vagy szemkendő használható.

7.3.1.10 Különböző tartozékok megengedettek,
7.3.1.10.1 beleértve a karvédőt, mellvédőt, csuklószíjat, földre helyezhető vagy
derékra csatolható tegezt és törlőkendőt. A beállásjelölő nem emelkedhet ki 1cm-nél magasabbra a talaj szintjénél. A talpat, vagy annak
egy részét megemelő eszköz használható, legyen akár a cipőhöz
erősítve, vagy sem, de csak akkor, ha nem képez akadályt más íjászok
számára a lővonalban, ha nem egy, a lővonal felett átívelő emelvény,
ha nem rögzíti a lábat a földhöz és ha nem lóg túl 2cm-nél jobban a
cipő szélén. Ugyancsak engedé-lyezettek a reflexvédők, valamint a
háromlábú távcsőállvány a távcső-höz (amely a lőállásban hagyható,
amennyiben nem akadályozza a többi versenyzőt). A széljelző (nem
elektromos vagy nem elektronikus) lehet a lőállásban használt
felszereléshez erősítve (pl. szalag), viszont elektromos széljelző csak a
várakozóvonal mögött használható.

7.3.2

7.3.2.1

A FITA standard íj a következőképpen definiálható:
A 7.3.1 pont alatt meghatározott követelményeknek kell megfelelnie a következő
kiegészítésekkel és/vagy módosításokkal:
Az íj egyszerű felépítésű, lehet szétszedhető (fa vagy fém középrésszel) vagy egybeíj.
Mindkét esetben a reflexek fából és/vagy üvegszálból készülnek.
7.3.2.1.1 A kifutó egyszerű rugalmas, vagy rugalmatlan felépítésű és nem
állítható. Egy egyszerű, nem állítható berger használható, amely nem
lehet a markolat torkánál (pivot pont) 2cm-nél hátrébb.
7.3.2.1.2 Egy egyszerű húzáshosszjelző (kattintó), amely lehet hangjelzéses vagy
vizuális, használható. Ez a jelző egyetlen jelzéssel figyelmeztet a
húzáshosszra.
7.3.2.1.3 Az irányzék egyszerű szerkezetű, a magasságállítója nem lehet fogas
szerkezetű vagy csavaros, finomállítás céljából. Az oldalállítója lehet
csavaros. Az irányzéknak vagy bármilyen más tartozéknak, amihez
hozzá lett erősítve, meg kell felelnie a lentebb található Megjegyezés
feltételének. Az irányzéktüske nem lehet optikai szál típusú.
7.3.2.1.4 Bármilyen stabilizátor meg kell feleljen a 7.3.2.1.9 pontnak.
Forgáskompenzátor nem használható.
7.3.2.1.5 A nyílvesszők jellemzői nem lehetnek jobbak az XX75-ös vagy egy azzal
egyenértékű vesszőénél, azzal megegyező árkategóriájú és minőségű
kell legyen. A vég egyszerű felépítésű, lehet kúp alakú vagy inzertes. A
hegy beragasztható, vagy kúp alakú. A tollak lágy műanyag vagy
valódi madártoll lehetnek.

7.3.2.1.6 Az ujjvédő nem tartalmazhat semmilyen merevítést vagy eszközt a
tartás, kihúzás, oldás elősegítésére.
7.3.2.1.7 Nem használható távcső, teleszkóp vagy bármilyen, a találatok
ellenőrzésére alkalmas eszköz. Lövészszemüveg nem használható.
7.3.2.1.8 Kiegészítő felszerelések megengedettek, beleértve a karvédőt,
mellvédőt, csuklószíjat, földre helyezhető vagy az övre csatolható tegezt
és törlőkendőt. A beállásjelölő nem emel-kedhet ki 1cm-nél
magasabbra a talaj szintjénél. A talpat, vagy annak egy részét
megemelő eszköz használható, legyen akár a cipőhöz erősítve, vagy
sem, de csak akkor, ha nem képez akadályt más íjászok számára a
lővonalban, ha nem egy, a lővonal felett átívelő emelvény, ha nem
rögzíti a lábat a földhöz és ha nem lóg túl 2cm-nél jobban a cipő
szélén.
7.3.2.1.9 A megengedett kiegészítőkkel (stabilizátorok, amelyek bármely
irányban is kiállnak az íjból) teljesen felszerelt, de felajzatlan íjnak át
kell férnie egy 12,2cm belső átmérőjű gyűrűn, amelynél ± 0,5mm a
megengedett legnagyobb tűréshatár.

7.3.3
7.3.3.1

A csigás kategória számára a következő a felszerelés meghatározása. Mindenféle
kiegészítő eszköz megengedett, függetlenül attól, hogy az elektromos vagy elektronikus.
A csigás íj (lehet átlövő típus), amelynek a húzóereje excentrikus csigakerekek, és/vagy
körhagyó emelők rendszerének segítségével változik. Az ideg felajzott állapotában
közvetlenül az íj két fülébe van beakasztva, vagy a kábelekhez van csatlakoztatva, az
egyes típusok kialakításától függően.
7.3.3.1.1 A maximális húzóerő nem lehet több mint 60 font.
7.3.3.1.2 Kábelvédők megengedettek.
7.3.3.1.3 Hátsó merevítés vagy párhuzamos kábelezés engedélyezett feltételezve,
hogy az nem érintkezik folyamatosan a versenyző kezével vagy
csuklójával.

7.3.3.2

Az ideg tetszőleges számú szálból állhat,
7.3.3.2.1 amelyek lehetnek eltérő színűek és bármilyen, a célnak megfelelő
anyagú. Lehet rajta középbandázs a húzó ujjak számára, egy középgöb,
melybe még tehető(k) bandázs(ok) a vesszővég beillesztésére és ennek
a pontnak a rögzítésére egy vagy két végrögzítő helyezhető fel. Ezen
kívül lehet rajta száj- vagy orrgöb, peephole, peephole ‘vonalban tartó’
eszköz, elsütőfül, stb.

7.3.3.3

Kifutó, amely lehet állítható,
7.3.3.3.1 mozgatható, nyomógombos, berger vagy nyomólemezes megoldású
feltéve, hogy nem elektronikus vagy elektromos működésű. A
feltámasztási pont nem kerülhet 6cm-nél hátrébb (belül) a markolat
torkánál (pivot pont).

7.3.3.4

Hangjelzéses vagy vizuális húzáshosszjelző megengedett, feltéve, hogy az nem
elektromos, vagy elektronikus.

7.3.3.5

Irányzék szerelhető az íjra,
7.3.3.5.1 a szél okozta lövéseltérés igazítását és magasságállítást is lehetővé
teszi, amelyen lehet vízszintező és/vagy nagyítólencsék és/vagy
prizmák. Elektromos vagy elektronikus eszköz nem használható.
7.3.3.5.2 Irányzéktoldalék megengedett. Az irányzékban száloptika, és/vagy
kémiai izzószál (fluoreszcens pálca) elhelyezhető. Az izzószálat tokba
kell tenni, hogy ne zavarjon más versenyzőt, és hogy csak egy
célzópontot biztosítson.

7.3.3.6

Stabilizátorok és forgáskompenzátorok,
7.3.3.6.1 feltéve, hogy nem:




7.3.3.7

segítenek az ideg megvezetésében;
érnek hozzá semmihez az íjon kívül;
képeznek veszélyforrást vagy akadályt a többi versenyzőnek a
lőállásban.

Bármilyen típusú vessző használható, mely megfelel a céllövő íjászatban a “nyílvessző”
szó elfogadott elvének s jelentésének, és ami nem okoz szükségtelen károsodást a
lőlapban, vagy a vesszőfogóban.
7.3.3.7.1 A nyílvessző hegyből, csőből, végből, tollazásból, és tetszés szerint
díszítésből áll. A nyílvesszőcső átmérője nem haladhatja meg a
9,3mm-t, a hegy átmérője maximum 9,4mm lehet. Minden versenyző
köteles valamennyi nyílvesszőjére a nevét, vagy a nevének kezdőbetűit
felírni, és a versenyző által kilőtt minden vessző mintázatának, a tollak
színezésének, valamint a végeknek és az esetleges díszítésnek
ugyanolyannak kell lennie.

7.3.3.8

Bőr ujjvédő, kesztyű, vagy szalag ill. ragtapasz az íj kihúzásához, tartásához és
oldásához.
7.3.3.8.1 Használható oldást segítő eszköz feltéve, hogy az semmilyen módon
sincs az íjhoz rögzítve és nem elektromos vagy elektronikus. Az ujjak
között távtartó használható a vesszőnek az ujjakkal való nyomásának
megakadályozására. Engedélyezett az ujjvédőhöz (tab) erősített
álltámasztó vagy hasonló eszköz a horgonyzást segítendő. Az íjtartó
kézen közönséges kesztyű, ujjatlan kesztyű vagy hasonló hordható, de
nem erősíthető az íj markolatához.

7.3.3.9

Szemüveg, távcső és más vizuális segédeszköz használható a találatok ellenőrzésére
7.3.3.9.1 feltételezve, hogy nem képeznek semminemű akadályt a többi
versenyző számára a lőállásban.
7.3.3.9.2 Állványos látcső használatakor azt úgy kell beállítani, hogy az nem
érhet a versenyzők hónaljánál magasabbra.
7.3.3.9.3 Szemüveg, lövész-, valamint napszemüveg használható. Ezek egyike
sem tartalmazhat mikrolencsét, vagy hasonló eszközt és nem lehet
rajtuk semmilyen, a célzást segítő jelölés.
7.3.3.9.4 A nem célzó szem szemüveglencséje teljesen eltakarható, leragasztható
vagy szemkendő használható.

7.3.3.10 Különböző tartozékok megengedettek,
7.3.3.10.1 beleértve a karvédőt, mellvédőt, csuklószíjat, földre helyezhető vagy
derékra csatolható tegezt és törlőkendőt. A beállásjelölő nem emelkedhet ki 1cm-nél magasabbra a talaj szintjénél. A talpat, vagy annak
egy részét megemelő eszköz használható, legyen akár a cipőhöz
erősítve, vagy sem, de csak akkor, ha nem képez akadályt más íjászok
számára a lővonalban, ha nem egy, a lővonal felett átívelő emelvény,
ha nem rögzíti a lábat a földhöz és ha nem lóg túl 2cm-nél jobban a
cipő szélén. Ugyancsak engedélyezettek a reflexvédők, valamint a
háromlábú távcsőállvány a távcsőhöz (amely a lőállásban hagyható,
amennyiben nem akadályozza a többi versenyzőt). A széljelző (nem
elektromos vagy nem elektronikus) lehet a lőállásban használt
felszereléshez erősítve (pl.szalag), viszont elektromos széljelző csak a
várakozóvonal mögött használható.

7.3.4
7.3.4.1
7.3.5

A versenyzők számára a következő felszerelés tiltott minden kategóriában:
Bármilyen elektronikus kommunikációs eszköz, fejhallgató vagy a külső zajokat
csökkentő eszköz a várakozóvonalon belül.
Az Olimpiai Játékokon semmilyen elektronikus kommunikációs eszköz sem használható
a versenypályán, kivéve, ha ezt a rendezőség kéri.

7.4

A LÖVÉS

7.4.1

Minden versenyző sorozatonként 3 vagy 6 vesszőt lő ki, hacsak nincs másképp
meghatározva.
7.4.1.1
7.4.1.2

7.4.1.3
7.4.1.4

7.4.1.5
7.4.1.6

7.4.2

A lövés kizárólag egy irányban történik.
A teljes távú FITA forduló lelőhető egy, valamint két egymást követő
napon is. Ha a forduló két nap alatt kerül megrendezésre, úgy a két
hosszabb távot lövik az első, míg a két rövidebb távot a második napon,
vagy fordítva.
A dupla FITA forduló kettő vagy négy egymást követő napon kerül
megrendezésre.
Ha a program tartalmaz teljes távú FITA fordulót és néhány más
fordulót is teljes egészében vagy részben ugyanazon a napon, úgy a
teljes távú FITA fordulót kell elsőként lelőni.
Az olimpiai fordulók az Első könyv 4.5.1.4 pontban leírtak szerint
lövetendő.
A csigás meccs forduló az Első könyv 4.5.1.5 pontban leírtak szerint
lövetendő.

A versenyzőknek megadott idő alatt kell egy sorozatban a 3 vagy 6 vesszőt kilőniük.
7.4.2.1

A maximálisan engedélyezett idő egy versenyző számára egy
háromvesszős sorozat kilövésére két (2) perc. A maximálisan
engedélyezett idő egy versenyző számára egy hatvesszős sorozat
kilövésére négy (4) perc.

7.4.2.2

7.4.2.3

7.4.2.4

7.4.2.5
7.4.2.6

7.4.2.7

7.4.2.8

7.4.2.9

7.4.3
7.4.4

A megadott idő előtt vagy után vagy a sorozaton kívül kilőtt vessző az
adott sorozathoz tartozónak tekintendő. Mindez azt vonja maga után,
hogy a versenyző elveszíti az adott sorozat legmagasabb értékelt
találatát, ami nullaként (M) kerül beírásra.
Amennyiben egy vessző aután kerül kilövésre a versenypályán, hogy az
indítóbíró hivatalosan lezárta a belövést (ami a vesszők vesszőfogóból
való kihúzása után van); vagy a távok vagy fordulók közötti szünetben,
úgy ez azt vonja maga után, hogy a versenyző elveszíti a következő
értékelt sorozata legmagasabb értékelt találatát, találatait (az érintett
sorozatban a szokásos számú vesszőt lövi ki a versenyző).
Technikai hiba esetén a versenyző bírót hív, miközben kiáll a
lőállásból. Plusz idő adható a szükséges javítások elvégzésére vagy a
sérült felszerelés kicserélésére. A versenyző a lehető leghamarabbi
alkalmas időpontban a bíró felügyelete mellett kilövi az elmaradt
vesszőket.
Ugyanakkor, semmilyen technikai hiba esetén sem tartható fel a
verseny 15 percnél tovább és belövés sem adható.
Amennyiben a lövés megkezdése után egy versenyző egy váratlan
egészségügyi probléma miatt képtelen a versenyt folytatni, úgy nem
több mint 15 perc adható az egészségügyi személyzetnek a probléma
meghatározására és annak megállapítására, vajon képes-e a versenyző
felügyelet nélkül folytatni a lövést vagy sem. A versenyző a lehető
leghamarabbi alkalmas időpontban a bíró felügyelete mellett kilövi az
elmaradt vesszőket, de minderre maximum 15 perc áll a
rendelkezésére.
Az olimpiai vagy a csigás meccs fordulókban nem adható plusz idő
technikai hiba vagy váratlan egészségügyi probléma miatt, de a
versenyző technikai hiba esetén elhagyhatja a lőállást, hogy megjavítsa
a hibát vagy kicserélje a felszerelést, majd visszatérhet oda, hogy kilője
a még maradt vessző(ke)t, amennyiben az belefér az időkeretbe.
Csapatverseny esetén a csapat más tagja(i) lőhet(nek) a közbenső
időben.
Az erőnyerő és a meccs nélkül továbbjutó egyéni versenyzők és
csapatok találatai nem kerülnek beírásra és a következő fordulóba
jutnak. Pálya világbajnokságokon ők az edzőpályán vagy a
versenypálya versenyen nem használt részén gyakorolhatnak. Egyéb
versenyeken a számukra kijelölt táblán lőhetnek, amennyiben nincs
más megfelelő gyakorlási lehetőség.
A csapat olimpiai fordulókban, amennyiben a háromfős csapat
bármelyik tagja a lövés kezdetére vagy végére figyelmeztető jelzés előtt,
illetve után lő, úgy az adott lövés annak a sorozatnak a részét fogja
képezni és következményként a legmagasabb értékelt találat nullaként
(M) kerül beírásra.

A versenyzők a sorozat megkezdésére figyelmezető jelzés után emelhetik fel az íjukat.
A mozgássérült versenyzőkön kívül mindenki álló helyzetben lő mindenféle segítség
nélkül, miközben törzsük közvetlenül a lővonal felett helyzekedik el.

7.4.5

Egy kilőtt vessző semmilyen körülmények között sem lőhető ki újra.
7.4.5.1

Egy vessző nem kilőttnek tekinthető, amennyiben:



7.4.6


a vessző kiesik az íjból vagy ki lett lőve, de a vesszőcső egy
része a lővonal és a 3 méteres vonal között található és biztos,
hogy nem kipattanó;
a lőlapot vagy a vesszőfogót elfújja a szél (annak ellenére, hogy a
bírók ellenőrzése szerint is megfelelően lett rögzítve). A bírók az
általuk megfelelőnek ítélt módon értékelik a találatokat és
megfelelő időt adnak a még megmaradt vesszők kilövésére.
Amennyiben a vesszőfogó csak lecsúszik, a bírók belátásuk szerint
döntenek a teendőkről, ha egyáltalán szükség van rá.

Amíg a versenyző benn áll a lőállásban, nem eletronikus formában kaphat edzői
információkat a csapatvezetéstől, amennyiben ezzel nem zavarják a többi versenyzőt.
7.4.6.1

A csapat olimpiai fordulókban a csapat három versenyzője és az edző
szóban segíthetik egymást attól függetlenül, hogy a lőállásban állnak
vagy sem. Lövés közben az edző kizárólag az edzői négyszögből
segíthet.

7.4.7

Minden gyakorló lövés (belövés) az indítóbíró felügyelete mellett történik és nem kerül
beírásra. (Ld. Első könyv, 3.19.)

7.5

A LÖVÉS RENDJE ÉS IDEJE

7.5.1

Egy, kettő vagy három versenyző lőhet ugyanarra a vesszőfogóra egy időben.
7.5.1.1
7.5.1.2
7.5.1.3

7.5.1.4

Ha három versenyző lő külön-külön egy vesszőfogóra, a forgás a
következő: ABC, CAB, BCA, ABC, stb.;
Ha négy versenyző lő párosával egy vesszőfogóra, a forgás a
következő: AB-CD, CD-AB, AB-CD, stb.;
Ha három versenyző lő egyszerre, a lővonalon elfoglalt helyük közös
megegyezés tárgya. Ha nem tudnak megállapodni, úgy az első
versenyzőként beosztott lő a baloldalon, a másodikként beosztott
középen, míg a harmadikként beosztott a jobb oldalon.
80cm-es szűkített lőlapra való lövés esetén (5- vagy 6 zónás) minden
versenyző a saját lőlapjára lövi ki a vesszőit.
 Vesszőfogónként három (3) versenyző esetén a bal oldalon álló
versenyző lő a bal alsó, a középen álló a felső középső, míg a jobb
oldalon álló a jobb alsó lőlapra.


Vesszőfogónként négy (4) versenyző esetén az ’A’ jelű versenyző
lő a bal felső, a ’B’ a jobb felső, a ’C’ a bal alsó, míg a ’D’ a jobb
alsó lőlapra.

7.5.1.5

7.5.2

A lövési sorrend átmenetileg felcserélhető apró javítások a
felszerelésen vagy kisebb egészségügyi problémák miatt. Azonban, ha
bármilyen technikai vagy egészségügyi segítség válik szükségessé a
lőállásban állva, úgy a versenyző a lőállásból való kiállás közben jelzi
azt a bírónak az erre a célra odakészített zászló, vagy más eszköz
segítségével. A bíró, miután megbizonyosodott róla, hogy jogosan
hagyja el a lőállást a versenyző, még azelőtt egyeztet az indítóbíróval a
még maradt vesszők számáról, hogy a versenyzők kimennének a
vesszőfogókhoz értékelni. Minderről a hangosbemondón értesítik a
versenyzőket (lásd. 7.4.2.4 és 7.4.2.6 pontok). Ez az eljárás kizárólag a
kiesős forudulók selejtező- és döntő fordulóiban nem alkalmazható, a
7.4.2.7 pontban leírtaknak megfelelően.

FITA pálya világbajnokságok, Világkupák és egyéb kiemelt nemzetközi versenyek
esetén:
7.5.2.1
7.5.2.2

7.5.2.3

A rangsoroló fordulóban 2 vagy 3 versenyző lő egy időben egy
vesszőfogóra. Hat vesszőből álló sorozatokat lőnek.
Az egyéni verseny olimpiai és csigás meccs forulóiban:

A selejtező/döntő fordulók első meccsén a párosítási tábla
(fésű) felső ágán levő versenyző lő a bal oldalon az adott meccsen.
A bal/jobb oldali pozíció minden meccs esetén a párosítási tábla
szerint alakul (ld. 1. melléklet).
A vesszőfogók elhelyezéséről a verseny minden fázisában a
rendező maga dönt.

Az 1/48-ad, a 1/32-ed, az 1/24-ed és az 1/16-od selejtező
fordulókban egy vesszőfogóra lőhet két versenyző, az 1/8-ad
selejtező fordulóban minden versenyző külön vesszőfogóra lő. A
versenyzők maguk mennek a céltáblákhoz részt venni a találatok
értékelésében és a vesszők kihúzásában.

A döntő fordulókban (egyéni meccsek, váltott lövés)
minden versenyző külön céltáblára lő és nem vesz részt a találatok
értékelésében és a vesszők kihúzásában. Minden versenyző
megjelöl egy megbízottat, aki ellenőrzi a találatok értékelését és
kihúzza a vesszőket. A vesszőket a második sorozat befejezésétől
kezdve minden sorozat után vissza kell vinni a versenyzőnek.

Az egyéni meccseken, váltott lövés esetén a rangsorolóban
jobb helyezést elért versenyző dönt, ki kezdje az első sorozatot. Az
alacsonyabb szett pontszámmal rendelkező versenyző kezdi a
következő sorozatot. Amennyiben döntetlen az állás, úgy a meccset
kezdő versenyző kezdi a következő sorozatot.
A csapatverseny fordulóiban (mindkét csapat egy időben lő):

A selejtező/döntő fordulók első meccsén a párosítási tábla
(fésű) felső ágán levő csapat lő a baloldalon az adott meccsen. A
bal/jobb oldali pozíció minden következő meccsen a párosítási
tábla szerint alakul. A vesszőfogók elhelyezéséről a verseny
minden fázisában a rendező maga dönt.

Mindkét csapat mindegyik versenyzője az 1 méteres vonal
mögül kezd el minden sorozatot. Az első versenyző akkor lépheti át
az 1 méteres vonalat, amikor az indítóbíró elindította a meccset és
az órát.

7.5.2.4


A csapat tagjai fejenként két (2) vesszőt lőnek ki, a lövések
sorrendjét maguk határozzák meg.

Egy versenyző lehet a lővonalon, a többi csapattag az 1
méteres vonal mögött tartózkodik. Egynél több versenyző nem
tartózkodhat egy időben az 1 méteres vonalon belül.

Kerekesszékes versenyzők a meccs egész ideje alatt a
lővonalon tartózkodhatnak. A lövés befejezését egyik kezük fej fölé
emelésével jelzik (Ld. Első könyv, 8-as melléklet).

A versenyzők, miközben beállnak a lőállásba, még nem
vehetik ki a nyílvesszőt a tegezből, csak akkor, amikor már
beálltak oda.

A csapatverseny szabályainak megszegése a 7.8 pont
alapján kerül elbírálásra.
A csapatverseny döntő fordulóiban (a csapatok felváltva lőnek):



7.5.3


Mindkét csapat mindegyik versenyzője az 1 méteres vonal
mögül kezd el minden sorozatot.

A rangsoroló fordulóban jobb helyezést elért csapat dönt,
ki kezdje az első sorozatot. Az alacsonyabb összetett eredménnyel
rendelkező csapat (szett pontszáma a csigás meccs forduólóban)
kezdi a következő sorozatot. Amennyiben döntetlen az állás, úgy a
meccset kezdő csapat kezdi a következő sorozatot.

Amikor az első csapat (minden csapattag 1-1 vesszőt)
kilőtte a 3 vesszőt (2-t vegyes csapat esetén) és a versenyző
visszatért az 1 méteres vonal mögé, akkor állítják le az óráját,
mutatva a még rendelkezésre álló időt.

Amikor az első csapat utolsó lövésének eredménye
megjelenik a vesszőfogónál az eredményjelzőn, indul a másik
csapat órája és lépheti át az 1 méteres vonalat az első versenyzője
és kezdheti meg a lövést.

Ez addig ismétlődik, amíg mindkét csapat ki nem lőtte a hat
(6) vesszőt (4-et vegyes csapat esetén) vagy le nem telt az idő.
Csapatverseny váltott lövés esetén a csapattagoknak minden lövés
után váltaniuk kell egymást, azaz minden csapattag egy lövést ad
le a forgás minden fázisában.

Más versenyeken:
7.5.3.1
7.5.3.2

A rangsoroló fordulóban a versenyzők a két hosszabb távon hat, a két
rövidebb távon három vagy hat vesszőből álló sorozatokat lőnek.
Az olimpiai és a csigás meccs fordulókban
ld. a 7.5.2-es pont alattiakat az alábbi kivételekkel:

Az 1/8-ad selejtező fordulóban a rendező lövethet két
versenyzőt egy céltáblára. A versenyzők kimennek a céltáblához
részt venni a találatok értékelésében és a vesszők kihúzásában.

Az 1/4-ed döntő fordulóban céltáblánként egy versenyző lő.
A rendező döntésének megfelelően a meccsek lelőhetők egy időben
is. Ebben az esetben a versenyzők kimennek a céltáblához részt
venni a találatok értékelésében és a vesszők kihúzásában. Ha
nincs elegendő visszaszámláló óra minden meccset külön mérni,
akkor az indítóbíró együtt kezeli a meccseket.



7.5.3.3

Minden más döntő fordulóban (egyéni meccsek, váltott lövés)
minden versenyző külön céltáblára lő és nem megy ki a
céltáblához részt venni a találatok értékelésében és a vesszők
kihúzásában. Minden versenyző megjelöl egy versenyzői
megbízottatt, aki ellenőrzi a találatok értékelését és kihúzza a
vesszőket. A vesszőket a második sorozat befejezésétől kezdve
minden sorozat után vissza kell vinni a versenyzőnek.
Csapat fordulók



7.5.5

Lövési idő és időhatárok:
7.5.5.1

7.5.5.2

7.5.5.3
7.5.5.4
7.5.5.5

7.5.5.6
7.5.5.7

7.5.6


A csapat minden tagját meg kell nevezni a rangsoroló
forduló kezdete előtt. Ezen tagoknak részt kell venniük a
rangsoroló fordulóban és nem cserélhetők.
A vegyescsapat-verseny esetén a rangsorolóban a két legelőrébb
rangsorolt versenyző alkotja a csapatot. Azonban, a selejtező
forduló kezdete előtt lehet változtatni a csapat összetételén.

az olimpiai és csigás meccs fordulókban váltott lövés esetén húsz (20)
másodperc engedélyezett egy vessző (beleértve a szétlövést is)
kilövésére;
negyven (40) másodperc engedélyezett a versenyzők számára:
 egy (1) elmaradt vessző kilövésének pótlására,
 egy (1) vessző kilövésére szétlövés esetén,
 vegyescsapat-verseny esetén két (2) vessző kilövésére szétlövés
esetén.
Egy (1) perc engedélyezett a csapatoknak három (3) vessző kilövésére,
versenyzőként egyet, a csapat fordulókban pontegyenlőség eldöntésére.
80 másodperc engedélyezett a vegyes csapatok számára négy (4)
vessző kilövésére, versenyzőnként kettőt.
Két (2) perc engedélyezett a versenyzők számára egy három (3)
vesszőből álló sorozat kilövésére vagy csapat olimipai forduló esetén
hat (6) vessző kilövésére.
Négy (4) perc engedélyezett a versenyzők számára egy hat vesszőből
álló sorozat kilövésére.
Az időkorlát kivételes esetekben kitolható.

Vizuális és akusztikus időjelzés
7.5.6.1
PIROS

ZÖLD
SÁRGA

PIROS

Amikor a lövésidő fényekkel kontrollált (kivéve az olimpiai fordulók
döntő fordulóit):
Az indítóbíró két hangjelzéssel figyelmezteti az érintett versenyzőket (A,
B, C vagy AB, CD, vagy mind a három versenyző, ahogy alkalmas) a
lőállás együttes elfoglalására (kivéve a csapat olimpiai fordulókat).
A fény 10 másodperc után színt vált és az indítóbíró egy hangjelzéssel
jelzi a lövési idő kezdetét.
Ezt a figyelmezető jelzést az időhatár lejárta előtt harminc (30)
másodperccel kapják meg a versenyzők, kivéve az olimpiai fordulók
döntő fordulói, amikor a versenyzők felváltva lőnek.
Ez jelenti, hogy lejárt a lövésidő (ld. 7.5.4 pont) és két (2) hangjelzés
figyelmeztet a lövés befejezésére még akkor is, ha nem minden vessző
lett kilőve. Minden, esetleg még a lőállásban tartózkodó versenyzőnek
azonnal el kell hagynia a lővonalat és visszatérni a várakozóvonal

7.5.6.2

7.5.6.3
7.5.6.4

7.5.7

Egyetlen versenyző sem állhat be a lőállásba, amíg a megfelelő jelzést meg nem kapták.
7.5.7.1

7.5.7.2

7.5.8

mögé. Amennyiben még nem lőtt a teljes mezőny, úgy a soron
következő versenyzők beállnak a lőállásba és megvárják a lövés
megkezdését engedélyező zöld fényjelzést. Az egész eljárás addig ismétlődik, míg mindenki nem lőtt. Amikor hat (6) vessző két háromvesszős
sorban kerül kilövésre, a fenti eljárás még a találatok értékelése előtt
ismétlődik. Amint a piros fény megjelenik a kívánt számú vesszők kilövése után (egy három- vagy hatvesszős sorozat (vagy két hármovesszős
sorozat), vagy hatvesszős (3x2 vessző a csapatversenyben), az éppen
lőtt távolságnak vagy a fordulónak megfelelően), három hangjelzés
figyelmeztet a találatok értékelésének kezdetére.
Amikor a lövés táblákkal kontrollált: két tábla szükséges az elválasztó
sávban úgy, hogy ugyanaz az oldala (csupa sárga vagy a sárga-fekete
csíkozású) van egy időben mind a női, mind a férfi versenyzők felé
fordítva. A SÁRGA-FEKETE csíkozású oldal lesz a versenyzők felé
fordítva figyelmeztetésül, amikor már csak harminc (30) másodperc
van hátra a lövésidőből. Minden más esetben a tábla SÁRGA oldala
néz a versenyzők felé.
Amint minden versenyző befejezte a lövést és üres a lővonal, a
megfelelő jelzést a cserére vagy az értékelésre azonnal meg kell adni.
Ha egynél több meccs megy egy időben ugyanazon a pályán váltott
lövéssel, nem kell minden egyes lövési periódus kezdetét hangjelzéssel
jelezni, kivéve a meccs kezdetét jelzőt.
Tíz (10) másodperc áll rendelkezésre a versenyzőknek elhagyni a
lővonalat és a soron következőknek annak elfoglalására. Ezt két
hangjelzés és piros fény jelzi.
Váltott lövéses meccs esetén a versenyzők a 10 másodperces
figyelmeztetésre elfoglalják a lőállást. A 10 másodperc elteltével
egyetlen hangjelzés figyelmezteti az elsőként lövő versenyzőt a 20
másodperces lövésidő kezdetére. Amint az első vessző ki lett lőve és az
eredmény is kiírásra került, a másik versenyző visszaszámláló órája
elindul, jelezve az ő 20 másodpercnyi idejének kezdetét egy vessző
kilövésére. A versenyzők addig folytatják felváltva a lövést a
visszaszámláló óra vizuális jelzéseit követve, amíg mindketten ki nem
lőtték mindhárom vesszőjüket.

Ha egy sorozat során a lövést bármilyen ok miatt fel kell függeszteni, a fennmaradó időt
a következők szerint kell korrigálni:
7.5.8.1
7.5.8.2

7.5.8.3

negyven (40) vagy húsz (20) másodperc adható vesszőnként az egyéni
olimpiai és csigás meccs fordulókban.
A csapat olimpiai fordulókban váltott lövés esetén az órát a még
hátralevő idő plusz öt (5) másodpercre kell állítani annak megfelelően,
hogy mennyi idő volt még hátra a váratlan esemény bekövetkeztekor. A
lövés a lőállásból folytatódik.
A csapat olimpiai fordulókban, más versenyeken vesszőnként húsz (20)
másodpercet kell adni. A lövés a lőállásból folytatódik.

7.6

TALÁLATOK ÉRTÉKELÉSE

7.6.1

Beíró személyek állnak rendelkezésre megfelelő számban biztosítandó, hogy minden
céltáblára jusson egy.
Ezek a beírók lehetnek a versenyzők, amikor egynél többen lőnek egy
céltáblára. Egy beíró lesz kijelölve minden céltáblánál.
7.6.1.2
A találatok értékelése minden hatvesszős, vagy minden háromvesszős
sorozat után történik.
7.6.1.3
A beírók a találatokat csökkenő sorrendben írják be a beíróba aszerint,
ahogy azt a versenyzők (vagy a versenyzők küldöttei, 7.6.1.7 pont)
maguk bemondják. A táblára lövő többi versenyző eközben ellenőrzi a
bemondott találatokat és bármilyen nézeteltérés esetén bírót hívnak,
aki meghozza a végleges döntést.
7.6.1.4
A selejtező olimpiai fordulókban a találatok értékét a versenyző
mondja be. Ellenfele eközben ellenőrzi a bemondott találatokat és
bármilyen nézeteltérés esetén bírót hívnak, aki meghozza a végleges
döntést.
7.6.1.4.1 Minden szettben a versenyző maximum 60 (hatvesszős sorozat esetén),
vagy 30 (háromvesszős sorozat esetén) pontot érhet el. A magasabb
pontszámot elért versenyző két szettpontot kap; egyenlő pontszám
esetén mindkét versenyző 1-1 szettpontot kap.
7.6.1.4.2 Amint az egyik versenyző eléri a 4 szettpontot (4-et a lehetséges 6-ból)
egy háromszettes meccsen vagy 6 szettpontot (6-ot a lehetséges 10-ből)
egy ötszettes meccsen, akkor ő tekinthető a meccs győztesének és jut a
következő fordulóba.
7.6.1.5
A csapat fordulókban minden csapat esetében a hat (6) találat
csökkenő sorrendben kerül be a beíróba. Minden versenyző kimehet a
céltáblához, de csapatonként csak egy versenyző jegyzi a találatokat.
Az ellenfél csapatának egyik tagja minden találat értékét ellenőrzi és
nézeteltérés esetén hívja a bírót, aki meghozza a végleges döntést (lásd
még 7.6.1.7 pont).
7.6.1.6
A döntő fordulókban a találatok értéke azok kilövésének sorrendjében
kerül megállapításra a pontozóbírók által. Ezeket a nem hivatalos
értékeket a találatok értékelésekor a céltáblánál a versenyző küldötte
ellenőrzi és szükség esetén javítja. Az ellenfél versenyzőnek/csapatnak
a küldötte minden találat értékét ellenőrzi és nézeteltérés esetén a bíró
hozza meg a végleges döntést.
7.6.1.7
A versenyzők megbízhatják a csapatkapitányukat vagy más versenyzőt
a saját céltáblájukon, hogy értékelje a találataikat és húzza ki a
vesszőket feltéve, hogy ők maguk nem mennek ki a céltáblához (pl.
mozgássérült versenyzők).
7.6.1.1

7.6.2

A vessző a vesszőcsőnek a lőlapban elfoglalt helye szerint kerül értékelésre.
Amennyiben a vessző két színt érint vagy bármely, két színt elválasztó vonalat értinti,
úgy a magasabb találatot kapja a vessző a két érintett találati zóna közül.
7.6.2.1

A vesszők és a vesszőfogó csak a vesszőfogóban található összes találat
értékelése után érinthető meg.

Ha a vesszők száma a kívántnál több a vesszőfogóban vagy annak
közelében, esetleg a lövés vonalában, akkor csak a három
legalacsonyabb (vagy hat, helyzettől függően) érték kerül beírásra. Az
ezen vétséget ismételten elkövető versenyzők vagy csapatok kizárhatók
a versenyből.
7.6.2.3
Amennyiben a lőlap egy része hiányzik, beleértve két színt elválasztó
vonalat vagy két szín találkozását, vagy ha az elválasztó vonalat
elnyomta egy vessző, úgy egy képzeletbeli körvonalat figyelembe véve
kell értékelni bármely, az adott területen található vesszőt.
7.6.2.4
A lőlap találati zónáiban értékelt és onnan kihúzott vesszők helyét
minden esetben megfelelő módon jelölni kell.
7.6.2.5
Azon becsúszott vesszőket, amelyeknek nem látszik a vége a lőlapon,
csak bíró értékelheti.
7.6.2.6
Egy vessző eltalálva:
7.6.2.6.1 a céltáblát és abból kipattan, az általa a lőlapon hagyott nyomnak
megfelelően értékelendő feltéve, hogy minden lyuk be van jelölve és egy
jelöletlen lyuk vagy nyom található.
Kipattanó esetén:
 minden, az adott vesszőfogóra lövő versenyző félbehagyja a lövést,
de a lőállásban marad és bírót hív;
 amikor minden, a lőállásban álló versenyző befejezte a sorozatot,
vagy letelt az idő, a helyzetnek megfelelően, az indítóbíró
félbeszakítja a versenyt. A versenyző a kipattanó vesszővel kimegy
a céltáblához egy bíróval, aki megkeresi a találat nyomát,
feljegyzi az értékét és bejelöli a találat helyét. A bíró a
későbbiekben részt vesz az adott sorozat találatainak
értékelésében. A kipattant vesszőt a vesszőfogó mögött kell hagyni
az adott sorozat beírásának befejezéséig. Amint a pálya szabad, az
indítóbíró megadja a jelet a kipattant vesszőben érintett táblára
lövőknek a lövés folytatására.
7.6.2.2



7.6.2.6.2

7.6.2.6.3

7.6.2.6.4
7.6.2.6.5
7.6.2.6.6

Ezen versenyzők befejezik a három- vagy hatvesszős sorozatot,
mielőtt az általános lövés vagy beírás folytatódik. Más versenyző
nem állhat be a lővonalra.
Ha egy vessző lóg a céltáblában, az arra lövő a versenyzőnek vagy versenyzőknek félbe kell
hagyni a lövést és jelezni a zászlóval. Amikor a többi, a lőállásban álló versenyző befejezte a
sorozatot, egy bíró a versenyzővel együtt kimegy a céltáblához, feljegyzi a találat érékét, kihúzza
a vesszőt,, bejelöli a lyukat, és leteszi a vesszőt a vesszőfogó mögé. A megmaradt vesszőket
kilövi(k) az érintett táblára lövő versenyző(k), mielőtt az indítóbíró jelt ad az általános lövés
vagy beírás folytatására. A bíró részt vesz az adott sorozat találatainak beírásában.
Ha egy vessző teljesen átmegy a vesszőfogón, akkor feltéve, hogy minden találat be lett jelölve és
feltéve, hogy a lőlapon egy jelöletlen lyuk található, úgy a vessző az adott lyuk értékének
megfelelően kerül beírásra.
Ha egy vessző eltalál egy másikat annak végénél és benne marad, úgy annak a vesszőnek az
értékét kapja meg.
Másik vessző, de az lecsúszik az eltalált végéről és beleáll a céltáblába, az ott elfoglalt helye
szerint értékelendő.
Másik vessző, de visszapattan az eltalált végéről, az eltalált vessző értékének megfelelően
értékelendő feltéve, hogy a megsértett vessző meghatározható.

7.6.2.6.7 Egy találat, másik céltáblában, mint a versenyző sajátja, a sorozat részeként veendő figyelembe
és nullaként (M) kell beírni.
7.6.2.6.8 A legkülső találati zónán kívüli találatot nullaként kell beírni (M).
7.6.2.7
Egy vessző a lövés vonalában vagy a vesszőfogó mögött van, amelyet kipattanónak vagy
becsúszottnak állít a versenyző, elsőként, a bíró(k) szemszögéből nézve, a vesszőfogót kellett,
hogy érintse. Ha a lőlap találati zónáiban egynél több jelöletlen lyuk található egy kipattanó
vagy becsúszott vessző után, úgy a legalacsonyabb, a találati zónákban levő lyuk kerül beírásra.
7.6.2.8
Az olimpiai és csigás meccs fordulókban kipattanó, becsúszó vagy lógó
vessző esetén sem áll le a verseny.
7.6.2.9
A nulla értékű találat „M”-ként kerül beírásra.

7.6.3

Az indítóbíró, mielőtt bármi jelzést is adna a lövés folytatására, megbizonyosodik afelől,
hogy a beírás után nem maradt vessző a vesszőfogókban.
7.6.3.1

7.6.3.2

7.6.4

A beírólapokat a versenyző és a beíró aláírja, a versenyző ezzel elismeri minden találat
értékét, az összesített eredményt, a 10-es és az X-es találatok számát. Ha a beíró részt
vett a lövésben, úgy az ő beírólapját egy másik, ugyanarra a céltáblára lövő versenyző
írja alá.
7.6.4.1

7.6.4.2

7.6.5
7.6.5.1

Ha véletlenül vesszők maradnak egy vesszőfogóban, a lövés akkor sem
szakad félbe. A versenyző ilyen esetben más vesszőkkel lövi le a
következő sorozatot, vagy a táv lelövése után pótolja az elmaradt
sorozatot. Egy bíró részt vesz az adott sorozat értékelésében, és a
vesszők kihúzása előtt megbizonyosodik róla, hogy az előző sorozatból
bennmaradt vesszők helyesen vannak-e beírva.
Amennyiben egy versenyző ottfelejti néhány vesszőjét, pl. a céltábla
körül a földön, úgy lőhet más vesszőkkel feltéve, hogy a lövés
megkezdése előtt erről értesíti a bírókat.

Minden táblánál két beírólap van, amelyek közül az egyik lehet
elektronikus. A verseny szervezője nem köteles elfogadni vagy
jegyzőkönyvbe venni azon beírólapokat, amelyekről hiányoznak az
aláírások, nem tartalmazzák az összesített eredményt, a 10-es vagy az
X-es találatok számát, vagy azokat, amelyek matematikai hibát
tartalmaznak. A szervezők vagy a versenyiroda nem köteles a
beírólapokat ellenőrizni, azonban, ha bármilyen hibát találnak, a hibát
kijavítják és az lesz a hivatalos. Bármilyen javítást a verseny következő
szakasza előtt meg kell tenni. A két beírólap közötti bármilyen eltérés
esetén az alacsonyabb össz-eredmény lesz a hivatalos.
Minden selejtező és döntő fordulóban a meccs mindkét résztvevője
vagy a versenyzők küldöttei aláírásukkal jelzik, hogy elfogadják
minden találat értékét, az összesített eredményt, a 10-es és X-es
találatok számát, valamint a szettek és a meccs végeredményét.

Amennyiben pontegyenlőség alakul ki, a rangsor a következőképpen állapítandó meg:
Pontegyenlőségre minden fordulóban, kivéve a lentebb szereplő eseteket (7.6.5.2):
 Egyéni és csapat:
1 Több 10-es (beleértve a belső 10-est);
2 több X-es (belső 10-es);
- ha ezután is fennáll az egyenlőség, egyenlőnek kell tekinteni a két eredményt; de
rangsorolási célból, pl. a kiesős táblán való hely meghatározásához, pénzfeldobás
dönti el a két egyenlő eredmény helyét a rangsorban.

7.6.5.2

A rangsoroló fordulóból a kiesésesbe való jutás, vagy egy meccs továbbjutójának vagy
az érmes helyek eldöntése pontegyenlőség esetén szétlövéssel történik (a 10-esek, Xesek számolása ilyenkor nem alkalmazható):
7.6.5.2.1 A rangsoroló fordulóból a kieséses fordulókba való jutás eldöntése
pontegyenlőség esetén az utoljára lőtt távon történik azon nyomban,
amint a rangsoroló forduló eredménye biztos. 30m-en a lőlapok
elhelyezése a szétlövéshez a következő:

egyéni versenyzők esetén vesszőfogónként egy versenyző,
semleges vesszőfogóra, a versenypálya középső részén;

egyéni versenyzők szűkített lőlapra való lövés esetén,
versenyzők a versenyben elfoglalt pozíciójuk szerinti célra lőnek
(A, B, C, D);

csapatok esetén minden csapat külön vesszőfogóra lő 80
cm-es, vagy három, szűkített lőlapra, a versenypálya középső
részén. A csapat tagjai egymás között eldöntik, ki melyik célra lő,
szűkített lőlap esetén.
7.6.5.2.2 Egyéni versenyzők (meccs):

egyvesszős szétlövés találat értékre;

amennyiben a szétlövés után is egyenlő az állás, úgy a
lőlap közepéhez közelebb eső vessző dönt; vagy
 következő a-lőlap-közepéhez-legközelebb-eső szétlövések addig,
amíg a döntetlen állás el nem dől;
 váltott lövés esetén a meccset kezdő versenyző kezdi a szétlövést;
7.6.5.2.3 Csapatok (meccs):
 egy háromvesszős (3) sorozat (vegyes csapat esetén 2 lövés)
találat értékre, versenyzőnként egy lövéssel (maximum három
szétlövés);
 amennyiben a harmadik szétlövés után is egyenlő az állás, úgy a
lőlap közepéhez legközelebb eső vessző dönt;
 ha ez egyforma, akkor a második a-lőlap-közepéhez-legközelebbeső találat dönt a győztesről;
 ha szükséges, lehetnek további háromvesszős (3) sorozatok
(csapattagonként egy lövés) találat értékre és ha szükséges, ezt
követi a-lőlap-közepéhez-legközelebb-eső találat meghatározása,
addig, amíg a döntetlen el nem dől;



váltott lövés esetén a meccset kezdő csapat kezdi a szétlövést;
váltott lövés esetén a csapatok közötti váltás azután történik, hogy
minden csapattag kilőtt egy vesszőt.
7.6.5.2.4 Csigás meccs forduló esetén
 egyvesszős szétlövés (csapatok esetén 1 lövés csapattagonként)
találat értékre (maximum 3 szétlövés);


amennyiben a harmadik szétlövés után is egyenlő az állás,, úgy az
előrébb rangsorolt versenyző (csapat) a továbbjutó.
7.6.5.2.5 Amíg nincs hivatalos információ az esetleges szétlövésekről, a
versenyőknek a versenypályán kell maradniuk. Az a versenyző, aki
nincs jelen, hogy részt vegyen a szétlövésben, lesz annak vesztese.

7.6.6

A végső sorrend megállapításakor a fenti eljárást kell követni, viszont csak a legjobb 8
versenyző (csapat) lesz rangsorba állítva.
7.6.6.1

Az 1/8-ad döntőben kieső versenyzők 9-dikként fejezik be a versenyt, az
1/16-od döntőben kiesők 17-dikként, stb.; a verseny fázisának
megfelelően.

7.6.6.2

Az 1/4-ed döntőben kiesők a megszerzett szettpontok száma alapján
kerülnek fel a rangsorba; ha ez egyenlő, akkor az utolsó meccsen lőtt
össz-pontszám alapján. Ha még ez is egyenlő, akkor holtverseny lesz
közöttük.

7.6.6.3

Az 1/4-ed döntőben kieső csapatok az utolsó meccsen elért
összpontszám alapján kerülnek fel a rangsorba; ha ez egyenlő,
holtverseny lesz közöttük.

7.6.7

A verseny végén a rendező bizottságnak minden résztvevő csapat számára teljes
eredménylistát kell adnia.

7.7

LÖVÉS RENDJE ÉS BIZTONSÁG

7.7.1

Az indítóbíró küldése:
7.7.1.1
7.7.1.2

7.7.2

amikor csak lehetséges, bíró legyen. Nem vesz részt a lövésben.
A rendező döntésétől függően asszisztens is kinevezhető az indítóbíró
mellé, segítendő annak munkáját.

Az indítóbíró megszervez és betartat minden olyan biztonsági intézkedést, amit
szükségesnek ítél (lásd még 7.1.1.10). Feladata többek között:
7.7.2.1
7.7.2.2
7.7.2.3
7.7.2.4

7.7.2.5

a lövészet kontrollálása, a sorozatok végének és a lövési sorrend,
ahogy a versenyzők beállnak a lőállásba, felügyelete.
A hangosbemondó berendezés használatának, a fotósok munkájának és
a szurkolók felügyelete, szóval a versenyzők nyugalmának biztosítása.
Annak biztosítása, hogy a nézők a versenypályát lezáró kerítés mögött
maradjanak.
Váratlan esemény esetén legalább öt (5) hangjelzésből álló
figyelmeztetés leadása mindennemű lövészet felgüggesztésére. Ha a
lövészetet sorozat közben bármilyen okból fel kellett függeszteni, egy
hangjelzéssel kell újraindítani azt.
Amennyiben egy versenyző a verseny megkezdése után érkezik, úgy az
addig lelőtt vesszőket elveszíti, kivéve akkor, ha az indítóbíró
meggyőződött róla, hogy a késés a versenyző önhibáján kívüli okok
miatt történt. Ebben az esetben a táv befejezése után a versenyzőnek
lehetősége van pótolni az elmaradt lövéseket, de semmilyen
körülmények között sem többet 12 vesszőnél. Az olimpiai vagy a csigás
meccs fordulókban nincs lehetőség lövések pótlására.

7.7.2.6

7.7.2.7

7.7.3

Egyetlen versenyző sem húzhatja ki az íját akár vesszővel, akár vessző nélkül, kizárólag
csak a lőállásban állva. Ha vessző is van az íjban, a versenyző a vesszőfogó felé céloz,
de csak azután, hogy meggyőződött afelől, hogy a terep a vesszőfogó előtt és mögött is
üres.
7.7.3.1

7.7.3.2

7.7.4

7.7.4.2

7.7.6
7.7.7

Ha egy versenyző, vesszővel együtt húzza ki az íját, mielőtt a lövés
elkezdődik vagy a távok közötti szünetben, old, akár direkt, akár
véletlenül, azt vonja maga után, hogy a versenyző a következő
sorozatbeli legmagasabb találatát elveszíti.
A beíró feljegyzi ezt az esetet a beírólapon, minden találat értékét
beírja (3- vagy 6 vesszőét, távtól függően), de a legmagasabb értékelt
találatot le kell vonni. Ezt a feljegyzést a versenyzőnek és egy bírónak
is alá kell írnia.

Miközben egy sorozat zajlik, kizárólag azok a versenyzők állhatnak a lőállásban,
akiknek lőniük kell (lásd 7.5.6.1 PIROS pont).
7.7.4.1

7.7.5

Az indítóbíró, egyetértésben a bírókkal, kivételes körülmények estén
megnövelheti az engedélyezett lövésidőt. Bármilyen ilyen speciális
szabályt a hatálybalépése előtt közölni kell a versenyzőkkel. Ilyen
esetekben az eredménylistának tartalmaznia kell, hogy mi volt a
speciális szabály és annak az oka. Vizuális időjelzés esetén a harminc
másodperc nem változik.
A FITA által kiképzett és engedélyezett operatőrök, fotósok dolgoznak a
nézők által elzárt versenyzői területen a 7.1.1.10-es pontban leírtak
szerint. Az őáltaluk elfoglalt helyeket a FITA technikai küldötte
határozza meg, valamint a biztonsági kérdések is a technikai küldött
felelősségi körébe tartoznak. Speciális FITA egyenruhát viselnek
jelezve, hogy joguk van az ottartózkodásra.

Minden más versenyző, a felszerelésével együtt a várakozóvonal
mögött tartózkodik. Amint egy versenyző kilőtte minden vesszőjét,
azonnal vissza kell térnie a várakozóvonal mögé. A versenyző a
lővonalon hagyhatja a háromlábú távcsövét feltéve, hogy az nem képez
semminemű akadályt a többi íjász számára.
A csapat olimpiai fordulókban egy időben csak egy versenyző
tartózkodhat a lővonalon lövés céljából, mialatt a másik két versenyző
az 1 méteres vonal mögött tartózkodik és várja, hogy az első versenyző
visszatérjen az 1 méteres vonal mögé (lásd. 7.5.2.3 pont, kerekesszékes
versenyzők).

Egyetlen versenyző sem érintheti meg más felszerelését annak engedélye nélkül. Súlyos
esetek büntetések alkalmazását vonhatják maguk után.
Tilos a dohányzás a versenyzők területén és az előtt.
Az íj kihúzására tilos olyan technikát alkalmazni, amely a bírók véleménye szerint,
véletlen oldás esetén azt eredményezi, hogy a vessző a biztonsági zóna vagy -eszközök
(átlövési terület, háló, fal, stb.) mögé száll. Ha egy versenyző a figyelmeztetés ellenére
továbbra is ilyen technikát alkalmaz, a biztonság érdekében a vezetőbíró és/vagy az
indítóbíró felszólítja a lövés azonnali befejezésére és a pálya elhagyására.

7.8

A SZABÁLYOK MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETKZEMÉNYEI
Az alábbiakban felsoroljuk azokat a büntetéseket ill. szankciókat, amelyek a
versenyzőkre róhatók ki, ha megszegik a szabályokat vagy nem teljesítik a feltételeket,
valamint ezek következményeit is a versenyzőkre és csapatvezetőkre nézve.

7.8.1
7.8.1.1
7.8.1.2
7.8.1.3
7.8.1.4

7.8.1.5
7.8.1.6
7.8.1.7
7.8.1.8
7.8.1.9

7.8.2

Alkalmasság, kizárás
Azon versenyzők, akik nem felelnek meg az Első könyv 2. fejezetében részletezett
feltételeknek, nem indulhatnak FITA versenyeken.
Azon versenyzők, akik a szabályokat megszegik, a versenyből kizárhatók és elveszítik
már megszerzett helyezésüket.
A versenyző nem jogosult FITA versenyen résztvenni, ha tagszövetsége nem felel meg
az Első könyv 3.7.2. pontban ismertetett követelményeknek.
Ha egy versenyző olyan kategóriában versenyez, amely feltételeinek nem felel meg az
Első könyv 4.2. fejezet alapján, a versenyből kizárható és elveszíti megszerzett
helyezését.
Ha egy versenyzőt az Első könyv, 5. mellékletében lefektetett módon doppingoláson
érnek, a következő szankciókkal sújtható (ld. még Első könyv, 5. melléklet).
Ha egy versenyző a FITA szabályok által tiltott eszközt használ, az eredménye
megsemmisíthető (7.3).
Ha egy versenyző vagy csapat ismételten több vesszőt lő ki a megengedettnél, az
eredménye megsemmisíthető (7.6.2.2).
Az a versenyző, aki bizonyíthatóan tudatosan szegett meg bármilyen szabályt, előírást, a
versenyből kizárható és elveszíti az addig elért helyezését.
Ha egy versenyző a figyelmeztetés ellenére a bírók megítélése szerint továbbra másokra
veszélyes módon húzza ki az íját, a vezetőbíró és/vagy az indítóbíró felszólítja a lövés
azonnali befejezésére és a pálya elhagyására (7.7.7 pont).
Találatok elvesztése
7.8.2.1

7.8.2.2

7.8.2.3

Ha egy versenyző a lövés megkezdése után érkezik meg, elveszíti az
eddig már lelőtt vesszőket, kivéve, ha az indítóbíró meggyőződött róla,
hogy a késés a versenyző önhibáján kívüli okok miatt történt (7.7.2.5).
Technikai hiba esetén a versenyző csak annyi lövést pótolhat utólag,
amennyi 15 perc alatt kilőhető az általános lövési sorrendet követve.
Minden más vessző elveszik (7.4.2.5; lásd 7.4.2.6 váratlan
egészségügyi problémák).
A megadott idő előtt vagy után, vagy sorozaton kívül kilőtt vessző az
adott sorozathoz tartozónak tekintendő és mindez azt vonja maga után,
hogy a versenyző elveszíti az adott sorozat legmagasabb értékelt
találatát, ami nullaként (M) kerül beírásra. Ezt a szabálytalanságot
piros lap felmutatásával jelzi a bíró.

7.8.2.4

7.8.2.5

7.8.2.6

7.8.2.7

7.8.2.8

7.8.2.9

7.8.3

Amennyiben egy vessző azután kerül kilövésre a versenypályán, hogy
az indítóbíró hivatalosan lezárta a belövést (ami a vesszők
vesszőfogóból való kihúzása után van); vagy a távok vagy fordulók
közötti szünetben, úgy ez azt vonja maga után, hogy a versenyző
elveszíti a következő sorozata legmagasabb értékelt találatát. Ezt a
szabálytalanságot piros lap felmutatásával jelzi a bíró.
A csapat fordulókban, amennyiben a háromfős csapat bármelyik tagja
a lövés kezdetére vagy végére figyelmeztető jelzés előtt, illetve után lő,
úgy az adott lövés annak a sorozatnak a részét fogja képezni és
következményként a legmagasabb értékelt találat nullaként (M) kerül
beírásra. Ezt a szabálytalanságot a bíró piros lap felmutatásával jelzi.
Ha a vesszők száma a kívántnál több a vesszőfogóban vagy annak
közelében, esetleg a lövés vonalában, akkor csak a három
legalacsonyabb (vagy hat, helyzettől függően) érték kerül beírásra
(7.6.2.2).
A csapat fordulókban, ha valamelyik csapattag két vesszőnél többet lő
ki, a következő szabályt kell alkalmazni:
ha egy versenyző nem lövi ki a rá eső két vesszőt egy sorozatban, úgy a
ki nem lőtt vessző is a sorozat részének számít. A ki nem lőtt vessző
nullaként (M) kerül beírásra. Ha a vesszők összessége egy sorozatban,
beleértve a ki nem lőtteket is, meghaladja a hatot (vagy négyet)), a
7.8.2.6 pont szerint kell eljárni.
Ha egy csapattag a kívánatosnál több vesszőt lő ki váltott lövés eseetén
az 1 méteres vonal mögé való visszatérés előtt, a csapat elveszíti az
adott sorozat legmagasabb értékű találatát. Ezt a szabálytalanságot
piros lap felmutatásával jelzi a bíró.
Egy vessző, amely nem találja el a találati zónát vagy másik céltáblába
talál bele, mint a sajátja, az a vessző az adott sorozat részét fogja
képezni és nullaként (M) kerül beírásra (7.6.2.6.7 és 7.6.2.6.8).

Csapatforduló időbüntetései
(Az eljárás részleteiért lásd a Rendezők kézikönyvét.)
7.8.3.1

7.8.3.2

7.8.3.3

ha a csapat egyik tagja túl hamar lépi át az 1 méteres vonalat, a bíró
felmutatja a sárga lapot, vagy felkapcsolja a lőállás előtt levő sárga
lámpát. Ez a lap vagy lámpa azt jelenti, hogy a versenyzőnek vissza kell
térnie az 1 méteres vonal mögé újrakezdeni a beállást vagy egy másik
csapattag léphet be helyette az 1 méteres vonal mögül, hogy lőjön.
Ha a csapat nem veszi figyelembe a sárga lapot (vagy lámpát) és a
versenyző kilövi a vesszőjét, a csapat az adott sorozat legmagasabb
értékű találatát elveszíti. Ezt a szabálytalanságot a bíró piros lap
felmutatásával jelzi.
Ugyanez az eljárás alkalmazandó, ha egy csapattag már azelőtt
kihúzza a tegezből a vesszőjét, mielőtt elfoglalta volna a helyét a
lőállásban.

7.8.4

Figyelmeztetések
Azon versenyzőket, akiket ismételten figyelmeztettek és továbbra is megszegik az alábbi
szabályokat, vagy akik nem tartják tiszteletben a kijelölt bírók döntéseit és utasításait
(melyek megfellebbezhetők) a 7.8.1.8. pontban foglaltak szerint kell megítélni:
7.8.4.1
7.8.4.2
7.8.4.3
7.8.4.4
7.8.4.5
7.8.4.6
7.8.4.7

tilos a dohányzás a versenyzők területén és az előtt (7.7.6).
Egyetlen versenyző sem érintheti meg más felszerelését annak
engedélye nélkül (7.7.6).
Egyetlen versenyző sem húzhatja ki az íját akár vesszővel, akár vessző
nélkül, kizárólag csak a lőállásban állva (7.7.3).
Miközben egy sorozat zajlik, kizárólag azok a versenyzők állhatnak a
lőállásban, akiknek lőniük kell (7.7.4).
A versenyzők a sorozat megkezdésére figyelmezető jelzés után
emelhetik fel az íjukat. (7.4.3).
A vesszők és a vesszőfogó csak a vesszőfogóban található összes találat
értékelése után érinthető meg (7.6.2.1).
Az íj kihúzására tilos olyan technikát alkalmazni, amely a bírók
véleménye szerint, véletlen oldás esetén azt eredményezi, hogy a vessző
a biztonsági zóna vagy -eszközök (átlövési terület, háló, fal, stb.) mögé
repül (7.7.7).

7.9

BÍRÓI FELADATOK

7.9.1

A bírók feladata biztosítani, hogy a verseny a FITA Alapszabály és szabályzat
előírásainak megfelelően zajlik le, és minden versenyző igazságos elbírálásában részesül.
7.9.1.1

7.9.1.2

7.9.1.3
7.9.1.4

7.9.1.5
7.9.1.6
7.9.1.7
7.9.1.8

Legalább egy bírónak mindig kell lennie. Maximum tíztáblánként kell
egy bíró, kivéve a bajnokságokat, amelyek a 3.11.1.1 pont alapján
kerülnek megrendezésre. Az ő feladataik a következők:
ellenőrzik a távolságokat és a pálya helyes elrendezését; a vesszőfogók
és a lőlapok elhelyezését; azaz, hogy a vesszőfogók egyforma szöget
zárnak be a függőlegessel és a lőlapok az előírt magasságban vannak a
talajtól.
A pálya minden felszerelését ellenőrzik.
A verseny előtt minden versenyző felszerelését leellenőrzik (a verseny
programjában megatározott időben) és a későbbiekben a verseny során
bármikor.
Felügyelik a lövés és a találatok beírásának menetét.
A felmerülő és a lövést érintő kérdésekben konzultálnak az
indítóbíróval.
Kezelik a felmerülő vitákat és óvásokat és ha szükséges, továbbítják
azokat a zsűrinek.
Az indítóbíróval együttműködve szükség esetén megszakítják a
lövészetet, akár az időjárási feltételek, akár elektromos probléma, akár
súlyos baleset vagy egyéb problémák miatt, de lehetőség szerint az
adott napi programot teljesítik.

7.9.1.9

7.9.1.10

7.9.1.11

Figyelembe vesznek minden, a tárgyhoz tartozó bejelentést vagy kérést
a csapatkapitányok részéről, és amennyiben szükséges, intézkednek.
Együttes döntést hoznak egyszerű szavazattöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén a vezetőbíró szavazata dönt.
Kezelik a lövészet levezetésére vagy a versenyzői viselkedésre
vonatkozó kérdéseket. Ezeket a kérdéseket késedelem nélkül kell
benyújtani a bírókhoz, és minden esetben az eredményhirdetés előtt. A
bírók, vagy adott esetben a zsűri döntése véglegesnek tekintendő.
Ellenőrizik, hogy a versenyzők és csapatvezetők betartják a FITA
Szabályzatban előírtakat, valamint a bírók által szükségesnek ítélt
határozatokat és utasításokat.

7.10

KÉRDÉSEK ÉS VITÁS ESETEK

7.10.1

A vesszők kihúzása előtt bármely versenyzőnek jogában áll a találatok értékével
kapcsolatos bármilyen kérdést feltennie.
7.10.1.1
7.10.1.2

7.10.1.3

7.10.2

A bíró döntése végleges.
A beírólapon észlelt tévedés a vesszők kihúzása előtt javítható feltéve,
hogy azzal a táblára lövő minden versenyző egyetért. A javításnál
minden, az adott táblára lövő versenyzőnek jelen kell lennie és
aláírásával jóvá kell hagynia azt. Minden más, a beírást érintő vitás
esetnél bíróhoz kell fordulni.
Amennyiben a pálya bármely tartozéka hibás, hiányos vagy egy
vesszőfogó elhasználódott, vagy más módon megsérült, a versenyzők
vagy a csapatkapitányok kérhetik a sérült eszköz cseréjét vagy
javítását.

A lövés menetére vagy egy versenyző viselkedésére vonatkozó kérdéseket a verseny
következő fordulójának kezdete előtt kell a bírókhoz benyújtani.
7.10.2.1

7.10.2.2

A naponta közzétett eredményekkel kapcsolatos kérdéseket késedelem
nélkül jelezni kell a bírók felé, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre
a javítások elvégzésére még az eredményhirdetés előtt
A bírónak, a csapatverseny során hozott sárgalapos figyelmeztetése
végleges (ld. 7.8.3.1).

7.11

ÓVÁS

7.11.1

Abban az esetben, ha egy versenyző nem ért egyet a bírók döntésével, a 3.13. pont
értelmében óvást emelhet a zsűrinél, kivéve a 7.10.1 pont rendelkezéseit. Azon díjak,
illetve eredmények, amelyek a vitában érintettek, addig nem adhatók ki, amíg a zsűri a
kérdéses ügyben nem hozott döntést.
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VENUE EQUIPMENT–2 Range Layouts
1. RANGE LAYOUT - MAJOR EVENTS and Olympic Round
see Organizer’s Manual
2. RANGE LAYOUT -OTHER EVENTS (Recommendation)

..
.SHOOTING LINE .SPECTATORS BARRIER
. WAITING LINE .JUDGES SEATS
. EQUIPMENT AREA .LIGHTS/DIGITAL CLOCKS .COMPETITORS AREA .DOS STAND

3. OLYMPIC ROUND details see Organizer’s Manual

VENUE EQUIPMENT–3 Target-Faces
1. OUTDOOR BUTT SET-UP
article 7.1.1.3/4 and article 7.2.3

1

OUTDOOR TARGET FACE

2

OUTDOOR - 80CM-CENTER MULTIPLE FACE SET-UP

80cm-center symmetrical triangular set-up

80cm-center four-center-set-up 80 cm-center two center set-up

BOOK 2
FITA CONSTITUTION AND RULES

APPENDIX 2 BOOK 2

ATHLETES’ EQUIPMENT
1. ARROW
article 7.3.1.7 Initials Vanes

2. COMPOUND BOW
article 7.3.3

Serving
Nockpoint

3. RECURVE BOW
article 7.3.1

